
  

Historisk Samfund 

for Roskilde Amt 

 

 

Program foråret 2023 

Foredrag, udflugter og rundvisninger 

Følg med i foreningens nye hjemmeside 

historisksamfundforroskildeamt.dk 

 

Alle foredrag begynder kl. 19.30 i auditoriet i Roskilde Rådhus. Besked 

om evt. ændringer vil blive opdateret på foreningens hjemmeside. 
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Mandag 23. januar kl. 19.30 

Skurke og helte i Roskilde Domkirke 

Lektor Rasmus Kjærgaard Petersen, Himmelev Gymnasium 

 

Nutidens debat om mindesmærker har 

delt vandene. En del mener, at monu-

menterne skal fjernes/flyttes eller som 

minimum forsynes med skilte, hvor man 

kan se, hvor slemme folk har været, den-

gang de levede. Men er det fair at udsæt-

te historiske personer for nutidens mo-

ralbegreber? 

På den anden side virker det også mær-

keligt, hvis man slet ikke forholder sig til 

emnet, når nu en del af befolkningen  

ønsker at påtale fortidens synder, og 

mange monumenter forestiller rent fak-

tisk kontroversielle personer, så burde vi 

ikke rydde lidt op? 

Med udgangspunkt i Domkirkens gravmæler og udvalgte statuer i Danmark vil 

Rasmus Kjærgaard Petersen komme ind på, hvordan historien bruges i nutidens 

politiske debat. Desuden vil han fortælle om erindringskultur, for det er faktisk 

slet ikke første gang, at vi har været uenige om mindesmærker, og hvad vi skal 

bruge dem til. 
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Mandag 27. februar  

Følg Wilfred—nazifører i Danmark, der overlevede krigen 

Foredrag af Claus Bundgård Christensen, historiker ved Roskilde Universitet 

 

Foredraget er baseret på den anmel-

derroste biografi om nazisten Wil-

fred Petersen (1905-1981) og hans 

gruppe. Følg Wilfred! er fortællingen 

om Wilfred Petersen og hans folk, 

som vi følger fra mellemkrigstiden 

og ind i besættelsestiden, hvor de 

blev den mest kompromisløse af de 

nazistiske grupperinger.  

Wilfred Petersen var fører for et  

revolutionært politisk parti med få 

hundrede medlemmer, men alligevel 

fik han afgørende indflydelse på 

dansk nazismes historie. Med ham 

og folkene omkring ham som hoved-

personer udfoldes fortællingen om 

en radikaliseret subkultur og et mil-

jø, hvor man udviklede sin egen ver-

sion af nazismen, og hvor gadevold, 

gemen kriminalitet og aktivisme gik 

hånd i hånd. En skæbne uden fortil-

fælde i dansk politisk historie.  

 

Som et forsøg vil det være muligt 

at følge foredraget online. Besked 

herom kommer senere. 

Wilfred Petersen kom fra et fattigt 

barndomshjem på Amager. Han 

havde livet igennem en dominerende 

rolle i sin familie og fik bl.a. alle  

søskende samt forældrene indmeldt 

i sit parti, selv om de ikke var  

interesserede i politik.   
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Mandag 27. marts kl. 19.30 

Der indkaldes herved til 

Historisk Samfunds Generalforsamling 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:  

 

 Valg af dirigent 

 Formandens beretning 

 Regnskabsaflæggelse 

 Valg af bestyrelsesmedlemmer  

 Valg af revisor og revisorsuppleant 

 Fastsættelse af kontingent (pt. 200 kr. for private, 250 kr. for institutio-

ner) 

 Indkomne forslag. Forslag der skal behandles på generalforsamlingen 

skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 20/3 2023 

 Eventuelt 

 

Med venlig hilsen, Gorm Bruun Hansen, formand 

 

Foredrag efter generalforsamlingen: 

 

Den skarpe eksamination 

Foredrag af Tyge Krogh, seniorarkivar ved Rigsarkivet, dr.phil. 

 

Læs næste side 
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Mandag 27. marts — foredrag efter generalforsamlingen 

Den skarpe eksamination 

Foredrag af Tyge Krogh, seniorarkivar ved Rigsarkivet, dr.phil. 

 

Danmark har en fremtrædende plads i histori-

en som torturnation, og i Oplysningstiden var 

Danmark en af de allerflittigste stater i Europa 

til fuldt lovligt at bruge tortur – også kaldet 

den skarpe eksamination -  for at fremtvinge 

tilståelser, hvilket stort set er forbigået i 

dansk historieskrivning. I 1500- og 1600-tallet 

blev hundredvis af dødsdømte hekse og tyve 

tortureret, og mellem 1686 og 1837 blev flere 

tusinde tyveritiltalte tortureret i den køben-

havnske inkvisitionskommission. 

I foredraget vil Tyge Krogh fortælle den 

ukendte historie om tortur i Danmark, og han 

vil dykke ned i de tortureredes verden og 

blandt andet fortælle om en sag fra Roskilde-

egnen, som blev opklaret ved tortur i Inkvisiti-

onskommissionen. 

 

Mandag 24. april 

”Danmarks første europæer”? En aften om ærkebiskop Eskil af Lund (ca. 

1100-1181) 

Mia Münster-Swendsen, Professor (mso) på Roskilde Universitet 

 

Eskil er nok dén helt centrale kirkelige skikkelse i 

Danmarks højmiddelalder, men alligevel har han i 

høj grad stået i skyggen af mere velkendte person-

ligheder, først og fremmest hans efterfølger, Absa-

lon. Årsagerne til dette er mange. Grunden til det 

fordrejede billede af Eskil blev lagt allerede kort 

efter hans død, i Saxos store propagandaskrift, 

hvori Eskil indtager en højst bemærkelsesværdig 

rolle. Eftertidens historikere overtog derefter i det 

store hele Saxos overvejende negative udlægning 

af Eskils personlighed og virke. Men hvem var 

Eskil? Hvilken betydning fik han for den danske – 

og nordiske – kirke, som han var leder af i mere 

end en menneskealder?  
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Foredraget har udgangs-

punkt i foredragsholderens 

igangværende arbejde med 

at skrive en historisk biografi 

om Eskil. Hans lange liv faldt 

sammen med store foran-

dringer indenfor snart sagt 

alle dele af samfundslivet og 

dén verden, som Eskil fødtes 

ind i, fandtes ikke mere da 

han døde som højt respekte-

ret ”flygtning” i klostret Clair-

vaux. Publikum inviteres 

med på en tidsrejse tilbage 

til 1100-tallets Europa, for 

Eskil var i høj grad en inter-

national skikkelse, der havde 

venner i de øverste politiske 

og kirkelige kredse i udlan-

det. 

Lørdag 13. maj kl. 11.00—Bemærk dato og mødetid 

Besøg Tadre Mølle 

 

Årets Museumstur går til den kendte Tadre Mølle. Her vil et medlem af møllens 

venner vise rundt, fortælle om møllens historie og vise os en mølles funktioner. 

Der er også en mindre udstilling. 

Tadre Mølle ligger i dag i Nationalpark Skjoldungernes Land, og en repræsentant 

for Nationalparken vil orientere herom. 

Vi mødes ved møllen (der er P-plads) Tadre Møllevej 23, 4330 Hvalsø, lørdag 

13/5 kl. 11.00. 

Der er begrænset plads i de små 

lokaler, hvorfor det er nødvendigt 

med forhåndstilmelding. Besked 

herom vil fremkomme i god tid før 

besøget. 

Der skal påregnes en mindre selv-

betaling for entre og rundvisning. 
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Historisk Samfunds forårsudflugt vil gå til Ringsted, Sorø, Tissø og Reersø lørdag 

den 3. juni 2023 med afgang kl. 07.30 fra pladsen ved Rådhuset, Køgevej 80, 

Roskilde (indkørsel fra Gormsvej). Hjemkomst forventes ca. kl. 19.00.  

Vi har af indlysende grunde igennem årene besøgt flere steder på Sjælland - også 

i de dele, hvor forårsturen går til, men det er efterhånden mere end ti år siden. 

Turen vil gå til Sankt Bendts Kirke i Ringsted, der er gravkirke for Danmarks kon-

ger fra Valdemar 1. den Store og frem til Erik 6. Menved.  

Vi vil også besøge Sorø bl.a. med en kort byvandring og besøg i den nyrestaure-

rede Klosterkirke (billedet nederst), der er gravkirke for Hvideslægten; i 1300-

tallet blev den gravkirke for kongeslægten, og bl.a. Christoffer 2., Valdemar 4. 

Atterdag og Oluf 2. ligger begravet her. I 1412 blev også Margrete 1. bisat her, 

men året efter flyttet til Roskilde Domkirke. - Der bliver også besøg i yderligere 

et par kirker.  

Vi kører videre til Tissø, der med sine ca. 13 km
2

 er Danmarks fjerdestørste 

ferskvandssø (efter Arresø, Esrum Sø og Mossø); langs vestbredden af søen er 

der bl.a. fundet resterne af en rig bebyggelse fra ca. 600-1050.  

Turen slutter på halvøen Reersø, der strækker sig ud i Storebælt og adskiller Jam-

merland Bugt fra Musholm Bugt. På den østlige del ligger byen Reersø (516 ind-

byggere, 2014) med gamle gårde fra 1700-tallet, Reersø Kirke (opført 1903-04) 

og en lille havn. Som et kuriosum kan nævnes, at Reersø er kendt for sin bestand 

af haleløse katte. 

 

Forårsudflugt til Ringsted, Sorø, Tissø og Reersø 

lørdag den 3. juni 2023 
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Frokosten indtages i Støvlet Katrines Hus ved Sorø sø. 

Turen koster 900 kr. pr. person, og beløbet dækker bustransport, rundvisninger, 

frokost med øl/vand og snaps samt kaffe ved bussen på passende steder. 

Tilmelding til kassereren pr. e-mail: benthansen60@hotmail.com eller pr. telefon: 

27 29 11 95 senest d. 20. april 2023 - hvorefter opkrævning af deltagerbidrag 

vil blive udsendt til de tilmeldte deltagere. 

Med venlig hilsen 

Turudvalget - Henrik Denman og Bent Hansen 

PS! Der er gratis parkering ved Rådhuset, indkørsel fra Gormsvej. 

Efterårsudflugten går til Sydvestjylland 

fredag 22. - søndag 24. september 2023 

Det er første gang, vi besøger denne del af Danmark. Og vi forsøger igen med en 

tre-dages-tur, hvor vi kører til Esbjerg (Danmarks femtestørste by) - med en af-

stikker til det i 2017 åbnede Bunkermuseum Tirpitz og det i år åbnede museum 

FLUGT indrettet i den tidligere flygtningelejr i Oksbøl.   

Vi kører også til Ribe - bl.a. med en byvandring i Danmarks ældste by (anlagt ca. 

705) og med besøg i domkirken. Endelig vil vi besøge Nationalpark Vadehavet 

med tilhørende seværdigheder. 

I medlemsorienteringen, der udsendes i juni måned næste år, følger en mere de-

taljeret beskrivelse af turen med tilmeldingsfrist og deltagerpris. Men man kan 

allerede nu tilmelde sig turen enten pr. telefon: 2729 1195 eller via e-mail: 

benthansen60@hotmail.com 

mailto:benthansen60@hotmail.com

